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NEDERLANDSE SAMENVATTING



Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van verschillende diagnostische strategieën voor 
kinderen met een verdenking van een chronische inflammatoire darmziekte (IBD). De focus 
ligt daarbij op het onderzoeken van de (meer) waarde van het meten van het ontstekingseiwit 
‘calprotectine’ in de ontlasting bij kinderen die op het spreekuur van de huisarts worden gezien 
met langdurige buikpijn en/of diarree. In dit hoofdstuk worden in begrijpelijk Nederlands de 
achtergronden van het diagnostisch dilemma, het literatuuronderzoek naar de diagnostische 
testen voor IBD, de opzet van de DOK studie, de belangrijkste bevindingen van de DOK 
studie en de algemene conclusies en aanbevelingen besproken.

ACHTERGROND

Op het spreekuur van de huisarts komen regelmatig kinderen met langdurige buikpijn en/of 
diarree. De oorzaak kan functioneel of organisch zijn. We spreken van functionele klachten 
als er geen onderliggende oorzaak wordt gevonden. Kinderen met functionele buikklachten 
worden vaak gezien door de huisarts. Het beleid bij deze klachten, vervolgen, psycho-educatie 
en gepaste triage, hoort bij uitstek tot het domein van de huisarts. Het snel herkennen van 
functionele klachten en het leren omgaan met deze klachten kan ervoor zorgen dat de 
kwaliteit van leven van de kinderen en de prognose van de klachten verbeteren. Aan de andere 
kant is het belangrijk om een organische oorzaak, zoals bijvoorbeeld IBD, niet te missen. 
Kinderen met IBD hebben een chronische ontsteking van het maag darm stelsel. De twee 
hoofdtypen zijn colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. IBD komt maar heel weinig voor, 
maar het tijdig herkennen en behandelen van deze aandoening kan ernstige gevolgen, zoals 
groeivertraging en bloedarmoede, voorkomen. Het bepalen of iemand IBD heeft wordt gedaan 
met een darmonderzoek (endoscopie) en dit wordt uitgevoerd door een kinderarts Maag Darm 
Lever (MDL). Bij kinderen vindt dit onderzoek plaats onder volledige anesthesie (narcose).  
 Voor de huisarts is het belangrijk om alléén de kinderen met een grote kans op IBD te 
verwijzen naar een specialist, zodat enerzijds vertraging in diagnostiek voorkomen wordt, en 
anderzijds onnodige endoscopieën bij kinderen zonder IBD voorkomen kunnen worden. Het 
onderscheid tussen functionele en organische aandoeningen is niet altijd te maken aan de hand 
van het symptomenpatroon. De huisarts kan tot op heden gebruik maken van bloedmarkers om 
de waarschijnlijkheid van IBD beter in te schatten. Deze testen zijn echter niet specifiek voor 
het vaststellen van een ontsteking in de darmen en maken daarom niet altijd goed onderscheid 
tussen kinderen mét en zonder IBD. De test ‘fecaal calprotectine’ is een eenvoudige en niet 
invasieve test, welke wel de potentie heeft om een goed onderscheid te maken tussen kinderen 
mét en zonder IBD. De test fecaal calprotectine meet de concentratie calprotectine in de 
ontlasting. Calprotectine is een eiwit dat bij een ontsteking vrijkomt. Bij een verhoogde waarde 
van calprotectine in de ontlasting heeft het kind waarschijnlijk een hogere kans op IBD. Deze 
test wordt al gebruikt door kinderartsen in het ziekenhuis, maar nog niet in de huisartsenpraktijk. 

DIAGNOSTISCHE TESTEN

Naast bloedtesten en fecaal calprotectine zijn er nog andere testen, zoals andere fecestesten, 
urinetesten en echografie die de huisarts zou kunnen helpen bij het bovengeschetste diag-
nostische dilemma. 
 Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek en 
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meta-analyse van studies die de diagnostische waarde van symptomen en eenvoudige testen 
voor IBD onderzochten. We vonden in de literatuur 19 publicaties van voldoende kwaliteit om 
de resultaten te kunnen bundelen. Deze onderzoeken zijn allen uitgevoerd in het ziekenhuis, 
dat wil zeggen, in geselecteerde kinderen met een hoge vooraf kans op IBD. Dit zagen we 
terug in de hoge prevalentie van IBD in de gevonden onderzoeken, IBD kwam bij 19% tot 
82% van de totaal onderzochte patiënten voor. Voor deze geselecteerde populatie bleek op 
basis van symptomen geen onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen kinderen mét en 
zonder IBD. Daarom zijn aanvullende testen belangrijk voor het selecteren van patiënten die 
daadwerkelijk een endoscopie nodig hebben. Op basis van 10 gepubliceerde studies bleek dat 
een normale fecaal calprotectine waarde de kans op IBD kan verkleinen met een gepoolde 
negatieve likelihood ratio van 0.01 (95% BI 0.0-0.01). De bloedtesten C-reactief proteïne 
(9 studies) en albumine (6 studies) hadden een positieve likelihood ratio boven de 5, wat 
betekent dat deze twee testen gebruikt kunnen worden om de kans op IBD te verhogen. 
Dus, een normale fecaal calprotectine waarde kan IBD veilig uitsluiten, terwijl een positieve 
C-reactieve proteïne of albumine waarde IBD kan insluiten. 
 In hoofdstuk 3 wordt de toegevoegde waarde van bloedtesten en fecaal calprotectine 
bovenop het uitvragen van symptomen en bevindingen uit lichamelijk onderzoek beschreven. 
Hiervoor zijn individuele patiëntengegevens gebruikt van acht gepubliceerde studies die 
zijn uitgevoerd in naar het ziekenhuis verwezen kinderen. Als toevoeging aan symptomen 
geeft fecaal calprotectine in vergelijking met andere diagnostische bloedtesten de meeste 
informatie. Als we in een hypothetisch cohort van 100 kinderen fecaal calprotectine toevoegen 
aan symptomen wordt de groep kinderen waarvoor onzekerheid bestaat over de diagnose 
IBD kleiner, namelijk van 55 naar 6 kinderen. Dus het testen van fecaal calprotectine op een 
groep verwezen kinderen zou het aantal endoscopieën aanzienlijk kunnen verminderen.
 Opmerkelijk is dat geen van de studies is uitgevoerd in de huisartsenpraktijk. Resultaten 
uit onderzoeken met kinderen uit het ziekenhuis kunnen niet worden geëxtrapoleerd naar 
de huisartsenpopulatie, door een verschil in ernst van de aandoening en een verschil in case-
mix van aandoeningen. Studies in de huisartsenpraktijk zijn nodig om te onderzoeken wat 
de waarde van de symptomen en eenvoudige testen zijn in de huisartsenpraktijk en wat de 
(meer) waarde is van fecaal calprotectine.

DE DOK STUDIE

Voordat de fecaal calprotectine test kan worden aanbevolen voor gebruik in de 
huisartsenpraktijk bij kinderen met langdurige buikpijn en/of diarree moet er onderzoek 
worden gedaan naar de diagnostische waarde van fecaal calprotectine in deze populatie. 
Dit is waarom de DOK (Darm Onderzoek bij Kinderen) studie is opgezet. Het doel van dit 
prospectief cohort onderzoek is om de diagnostische waarde van fecaal calprotectine voor IBD 
te onderzoeken bij kinderen van 4-18 jaar die zich in de huisartsenpraktijk presenteren met 
chronische buikpijn en/of diarree. Het onderzoek zal een antwoord geven op de vragen “Hoe 
groot is de kans op een fout-positieve testuitslag bij kinderen met chronische buikklachten in 
de huisartspraktijk?” en “Hoe groot is de kans op een fout-negatieve testuitslag bij kinderen 
met chronische buikklachten die de huisarts wil verwijzen, bijvoorbeeld kinderen met alarm 
symptomen?” Daarnaast zal geëvalueerd worden wat de optimale diagnostische test strategie 

is om kinderen met chronische buikklachten te verwijzen. 
 Voor de DOK studie werden twee cohorten van kinderen geïncludeerd: een 
‘huisartsencohort’ en een ‘verwezen cohort’. In het huisartsencohort werden kinderen 
geïncludeerd die zich presenteren bij de huisarts met chronische buikpijn en/of diarree. 
Omdat IBD zeldzaam is in de huisartsenpraktijk en om toch genoeg kinderen mét deze 
aandoening te includeren, is er voor een pragmatische aanpak gekozen. In het verwezen cohort 
werden daarom kinderen geïncludeerd die naar de kinder-MDL-arts waren verwezen vanuit 
het huisartscohort, omdat ze één of meer van de zes vooraf gedefinieerde alarmsymptomen 
hadden of een afwijkend resultaat op één of meer van de vier bloedtesten. Daarnaast werden 
kinderen geïncludeerd die door andere huisartsen en kinderartsen waren verwezen naar het 
ziekenhuis voor verder onderzoek van hun chronische darmklachten. 
 Aan het begin van de studie stuurden alle kinderen een potje met ontlasting op naar 
het laboratorium, waar het werd opgeslagen bij –80°C. Aan het einde van de studie werd 
de concentratie fecaal calprotectine bepaald met een laboratorium test en een sneltest. Een 
sneltest, ook wel point-of-care test genoemd, is een test die meteen uitgevoerd kan worden 
in de huisartsenpraktijk en het resultaat is bekend binnen 15 minuten. Een waarde boven 50 
μg/g feces is positief. Alle artsen, kinderen, ouders en onderzoekers waren geblindeerd voor 
de calprotectine uitslag. 
 Als onderdeel van de DOK-studie volgden alle deelnemers een standaard diagnostisch 
traject om IBD uit te sluiten of aan te tonen. Hierbij werd er gekeken naar zes anamnestische 
alarmsymptomen: gewichtsverlies, groeivertraging, rectaal bloedverlies, positieve 
familieanamnese voor IBD, extra-intestinale symptomen en perianale laesies. Ook werd 
er bloed geprikt voor het bepalen van C-reactief proteïne, bezinking, trombocyten en 
hemoglobine. De CBO richtlijn “diagnostiek en behandeling van chronische inflammatoire 
darmziekte bij kinderen” heeft als richtlijn gediend voor het diagnosetraject. Kinderen 
met een hoog risico op IBD kregen binnen dit traject een endoscopie. Dit is de gouden 
standaard voor het stellen van de diagnose IBD. Kinderen met een laag risico werden een 
jaar gevolgd met behulp van vragenlijsten. Na 12 maanden werden alle kinderen die geen 
endoscopie hadden ondergaan of bij wie bij endoscopie geen IBD was gevonden, nog een 
keer geëvalueerd door de arts en zo nodig verwezen voor een endoscopie. Als het kind geen 
klachten meer had die passen bij IBD, werd aangenomen dat het kind de aandoening niet had. 
 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift wordt de opzet van de DOK studie in detail beschreven. 
Daarnaast wordt de mogelijke vertekening door twee uitdagende methodologische keuzes in 
de studie besproken. Om IBD te diagnosticeren wordt een endoscopie gebruikt, maar omdat 
het niet ethisch is om kinderen met een lage kans op IBD een endoscopie aan te doen worden 
deze kinderen een jaar gevolgd. Hiermee is er een kans dat er kinderen met IBD onterecht niet 
worden herkend. Er worden hier dus twee referentiestandaarden gebruikt, wat vertekening 
van de resultaten kan veroorzaken, dit wordt ook wel differential verification bias genoemd. 
Daarnaast worden in het verwezen cohort twee groepen kinderen geïncludeerd: kinderen die 
verwezen werden vanuit het huisartsencohort en kinderen die geïncludeerd werden in het 
ziekenhuis die waren verwezen door andere huisartsen of kinderartsen. Als deze kinderen 
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hetzelfde zouden zijn, zijn de resultaten generaliseerbaar naar kinderen met een verhoogd 
risico op IBD in de huisartsenpraktijk. Wanneer deze kinderen verschillen, kan dit spectrum 
bias veroorzaken, waardoor de generaliseerbaarheid van de resultaten moeilijker wordt.
 Hoofdstuk 5 presenteert de diagnostische waarde van fecaal calprotectine voor IBD 
bij kinderen met chronische gastro-intestinale symptomen in de huisartsenpraktijk. In het 
huisartsencohort hadden 15 van de 114 kinderen fout-positieve uitslagen en dit geeft een 
specificiteit van 0.87 (95% BI 0.80-0.92). In het verwezen cohort van 90 kinderen waren 17 
(19%) kinderen gediagnostiseerd met IBD, waarvan geen enkel kind een fout-negatieve uitslag 
had. De sensitiviteit was 0.99 (95% BI 0.81-1.00). Deze resultaten wijzen erop dat in kinderen 
die zich presenteren met chronische gastro-intestinale klachten in de huisartsenpraktijk een 
positieve fecaal calprotectine waarschijnlijk niet indicatief is voor IBD. Echter, een normale 
fecaal calprotectine uitslag kan IBD veilig uitsluiten bij kinderen die de huisarts zou willen 
verwijzen voor verder diagnostische onderzoek voor IBD.
 De kans op differential verification bias was klein, omdat er een zeer kleine kans is 
dat er kinderen met IBD gemist zijn. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat een kind 
langer dan een jaar onherkenbaar rondloopt met IBD. Daarnaast zijn er geen kinderen aan 
het einde van de 12 maanden follow-up gediagnostiseerd met IBD. Omdat de kinderen die 
verwezen waren door de kinderarts zieker waren dan kinderen die verwezen waren door de 
huisarts ontstaat er spectrum bias. De resultaten lieten zien dat spectrum bias nauwelijks 
de sensitiviteit beïnvloede, maar de specificiteit wel. Dat de specificiteit lager is in meer 
geselecteerde patiënten en dat de sensitiviteit nauwelijks verandert blijkt ook uit een meta-
analyse die de associatie tussen sensitiviteit en specificiteit met ziekte prevalentie onderzoekt. 
 In hoofdstuk 6 wordt de toegevoegde waarde van het testen op C-reactief proteïne 
en fecaal calprotectine op anamnestische alarmsymptomen bestudeerd om een optimale 
diagnostische strategie voor verwijzing naar de specialist te bepalen in kinderen met een 
verdenking van IBD. We vergeleken drie diagnostische strategieën: 1) alarm symptomen; 
2) alarm symptomen en C-reactief proteïne; 3) alarm symptomen en fecaal calprotectine. 
Fecaal calprotectine gaf een significante toevoeging op anamnestische alarmsymptomen bij 
het onderscheiden van kinderen mét en zonder IBD, terwijl het betrekken van C-reactief 
proteïne geen significante toegevoegde waarde had. De besliscurve van de diagnostische 
strategieën geeft hetzelfde resultaat en laat zien dat de combinatie van alarm symptomen en 
fecaal calprotectine het hoogste netto-nut over een bereik van klinisch relevante afkappunten 
heeft. Het netto-nut geeft de balans weer tussen de voordelen van een terechte diagnose 
en nadelen van een onterechte diagnose. De afkappunten geven weer hoeveel kinderen de 
huisarts of kinderarts zou willen verwijzen om één kind met IBD te diagnosticeren. De 
resultaten geven aan dat fecaal calprotectine in combinatie met alarmsymptomen de optimale 
diagnostische teststrategie vormen om te bepalen welke kinderen met een verdenking van 
IBD verwezen moeten worden voor vervolgonderzoek.
 Hoofdstuk 7 beschrijft de diagnostische waarde van de sneltest fecaal calprotectine 
en lactoferrine voor IBD bij kinderen met chronische gastro-intestinale symptomen in de 
huisartsenpraktijk. Lactoferrine is net als calprotectine een ontstekingsremmend eiwit dat 
in de ontlasting gemeten kan worden. Fecaal lactoferrine kan mogelijk iets toevoegen op 
fecaal calprotectine, omdat het een hoge specificiteit laat zien. Dit bleek niet het geval, 

omdat in beide cohorten 95% of meer van de kinderen hetzelfde testresultaat hadden voor 
beide testen. De resultaten laten zien dat beide sneltesten een hoge specificiteit hadden in 
het huisartsencohort. In het verwezen cohort, hadden beide sneltesten een hoge sensitiviteit 
en de voorspellende waarde dat er geen IBD in het spel was, bleek ook hoog. De sneltest 
calprotectine heeft de potentie om het aantal verwijzingen met 76% te verminderen en 
lactoferrine heeft de potentie om het aantal verwijzingen met 81% te verminderen, terwijl er 
één kind met IBD werd gemist (6%). Beide sneltesten kunnen verwijzingen voorkomen, met 
daarbij een laag risico op het missen van een kind met IBD.

ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De resultaten van dit proefschrift betekenen dat huisartsen fecaal calprotectine zouden 
kunnen gebruiken bij kinderen met langdurige buikpijn en/of diarree die ze willen 
verwijzen naar de kinderarts omdat ze aan IBD denken, bijvoorbeeld omdat het kind ook 
de bijbehorende alarmsymptomen heeft. In deze kinderen kan een normaal testresultaat 
op fecaal calprotectine IBD veilig uitsluiten en daarmee verwijzingen voorkomen. Omdat 
bloedtesten een slechter onderscheidend vermogen hebben dan fecaal calprotectine en het 
meten van C-reactief proteïne geen toegevoegde waarde laat zien bovenop alarmsymptomen, 
beïnvloeden bloedtesten de beslissing om een kind wel of niet te verwijzen niet. De sneltest 
fecaal calprotectine laat een goede diagnostische waarde zien en zou als een betrouwbaar 
alternatief voor de laboratorium test gebruikt kunnen worden in de huisartsenpraktijk. In 
vervolg onderzoek is een diagnostische impact studie nodig om te bepalen of het gebruik 
van fecaal calprotectine in combinatie met anamnestische alarmsymptomen in de dagelijkse 
praktijk de besluitvorming van huisartsen en de kosteneffectiviteit van de diagnostiek 
daadwerkelijk verbetert. 
 Dit proefschrift heeft naast klinische inzichten ook methodologische inzichten 
opgeleverd. Diagnostisch onderzoek heeft veel methodologische problemen als de kans op 
aanwezigheid van ziekte klein is en er een invasieve referentie standaard nodig is om de 
diagnose te stellen. De oplossingen die in dit proefschrift zijn aangedragen zijn voorbeelden 
van het omgaan met deze methodologische problemen. Methodologische uitdagingen 
kunnen, wanneer er verkeerd mee om wordt gegaan, vertekende resultaten veroorzaken. Het 
is erg belangrijk om hiervan bewust te zijn, transparant te zijn in de keuzes die gemaakt 
worden en deze duidelijk op te schrijven in wetenschappelijke publicaties. Er zijn ook andere 
mogelijke oplossingen om diagnostisch onderzoek uit te voeren bij patiënten met een lage 
kans op de ziekte. Deze situatie komt veel voor in de huisartsenpraktijk. Een overzicht van 
de methodologische uitdagingen gelinkt met praktische aanbevelingen voor onderzoekers is 
nodig. Dit zal uiteindelijk de kwaliteit van diagnostisch onderzoek in de huisartsenpraktijk, 
maar ook het diagnostisch proces in de praktijk verbeteren.
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Dit proefschrift zou er niet geweest zijn zonder de steun en inzet van vele mensen. Daarom 
wil ik graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift.

Allereerst wil ik alle deelnemende kinderen en hun ouders bedanken voor hun inzet en 
voor het invullen van vragenlijsten. Ook alle deelnemende huisartsen wil ik hartelijk 
bedanken voor het aanmelden van patiënten en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek. 
In het bijzonder bedank ik hierbij Carolien van Leeuwen voor het organiseren van een 
nascholingsavond bij haar in de praktijk, grote aantal inclusies van patiënten en een mooie 
klinische les in het tijdschrift ‘huisarts en wetenschap’. De afdelingen kindergeneeskunde 
(Maag Darm Lever) van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Amsterdam Medisch 
Centrum, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Isala Klinieken in Zwolle, Scheper 
Ziekenhuis in Emmen, Medisch Centrum Leeuwarden, en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, 
heel erg bedankt voor jullie medewerking aan de DOK studie. Onderzoeksverpleegkundigen 
Faiza, Lies en Esther, geneeskunde student Laurence, en kinderartsen Gieneke Gonera, 
Lidy Overbeek en Jan Uitentuis, zonder jullie had ik niet zoveel kinderen kunnen includeren! 
Ook de medewerkers van Certe (huisartsenlaboratorium [Bert en Henk] en laboratorium 
voor infectieziekten [Alewijn Ott en Christina]) en Erasmus Klinische Chemie (Sascha) 
wil ik graag bedanken voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Wineke, bedankt voor 
het invoeren van de vragenlijsten. Pieter, dankzij jouw hulp hebben we ook vragenlijsten 
online kunnen laten invullen door de deelnemers. 

Prof. dr. M.Y. Berger, beste Marjolein. Ik had me geen betere promotor kunnen wensen! In de 
afgelopen jaren heb ik veel van jou mogen leren, vooral tijdens de waardevolle besprekingen. 
Jouw enthousiasme en kritische vragen hebben mij gemotiveerd om nieuwe dingen uit te 
proberen en uit te zoeken. Doordat je ruim de tijd nam om mijn manuscripten grondig te 
bestuderen is mijn proefschrift veel beter geworden. Ik kijk ernaar uit om samen de komende 
jaren het diagnostisch onderzoek en het diagnostisch proces in de huisartsenpraktijk te 
verbeteren.

Dr. Y. Lisman-van Leeuwen, beste Yvonne. Ondanks dat je twee keer met zwangerschapsverlof 
was en aan het einde van mijn promotietraject een nieuwe baan hebt gevonden, was je een 
geweldige dagelijkse begeleidster. Jouw deur stond letterlijk en figuurlijk altijd open. Ik vond 
het erg fijn dat ik laagdrempelig bij jou kon binnenlopen met mijn vragen, zodat ik weer verder 
kon. Tijdens congressen, overleggen, pauzes en autoritjes was het met jou altijd gezellig. 
 
Dr. P.F. van Rheenen, beste Patrick. Bedankt voor jouw inbreng als specialist op het 
gebied van kindergastro-enterologie. Ik heb je snelle en kritische commentaren op mijn 
manuscripten erg gewaardeerd en wil je bedanken dat ik tussendoor altijd even langs kon 
komen om van gedachten te wisselen over het onderzoek. Door jou zijn mijn figuren een stuk 
mooier en duidelijker geworden! 

De leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. G.J. Dinant, Prof. dr. H.J. Verkade, Prof. 
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dr. P.M.M. Bossuyt, wil ik graag hartelijk bedanken voor hun bereidheid dit proefschrift te 
lezen en te beoordelen.

Alle medeauteurs wil ik bedanken voor hun bijdrage aan de artikelen en in het bijzonder: 
Prof. dr. J.C. Escher, dr. A. Kindermann, dr. O.F. Norbruis, Prof. dr. Y.B. de Rijke,  
dr. B.J. Kollen en dr. J.B. Reitsma. Beste Hankje, Angelika, Obbe en Yolanda, bedankt 
voor jullie bijdrage aan de artikelen over de DOK studie. Beste Boudewijn, ik vond het mooi 
om samen met jou formules uit te pluizen. Ik ben heel dankbaar voor jouw statistische en 
methodologische hulp en je kritische blik op de manuscripten. Beste Hans, bedankt voor de 
prettige samenwerking. Ik heb veel van jou geleerd over diagnostische meta-analyses. 

Naast de bovengenoemden, ben ik dankbaar dat ik mocht leren van andere ervaren onderzoekers: 
dr. H. Burger, dr. M.H. Blanker, dr. K.H. Groenier. Beste Huib, bedankt voor de waardevolle 
discussies over de methodologische uitdagingen in diagnostisch onderzoek bij patiënten met een 
lage voorafkans op de ziekte. Hier is een mooie subsidieaanvraag uitgekomen voor een fellowship 
in Oxford. Beste Marco, jij bent van alle markten thuis. Bedankt voor de begeleiding tijdens 
Yvonne haar zwangerschapsverlof en het lezen en inkorten van manuscripten. Beste Klaas, 
voor ingewikkelde statistische vragen of problemen met STATA kon ik altijd bij jou terecht. 

Drie geneeskunde studenten heb ik mogen begeleiden bij hun wetenschappelijke stage. 
Geert, Jessica en Justin, ik hoop dat jullie net zo veel van mij geleerd hebben als ik van jullie. 
Justin, ik hoop dat ons artikel over Dientamoeba Fragilis snel geaccepteerd wordt. Geert en 
Jessica, jullie hebben veel dossiers doorgenomen voor het EDDA project. Anke, jij hebt 
hierover een mooi artikel geschreven. Succes met jouw promotie onderzoek!

Karla, Janny, Arnoud, Harrie, en Betty, bedankt voor het regelen en ondersteunen bij 
allerlei praktische dingen omtrent mijn promotieonderzoek. 

Aan het begin van dit jaar ben ik begonnen met een nieuw onderzoeksproject bij Prof. dr. S.U. 
Zuidema en dr. H.J. Luijendijk. Beste Sytse en Dika, bedankt dat jullie mij de mogelijkheid 
hebben geboden om mezelf verder te ontwikkelen als onderzoeker. 

De collega’s binnen de afdeling huisartsgeneeskunde, met name op de 4e verdieping, wil 
ik bedanken voor de gezellige en inspirerende werkomgeving. Naast de wetenschappelijke 
discussies, heb ik ook genoten van de soms te lange koffiepauzes (vaak met taart), lunches, 
wandelingen, samen sporten (o.a. yoga op de Grote Markt, tennis toernooi en volleybal 
toernooi), kraambezoeken, diners en borrels. Chantal, Marije, Marian (2x), bedankt voor 
de gezelligheid tijdens de (externe) cursussen. Gedurende mijn promotieonderzoek heb ik 
verschillende kamergenoten gehad. Maarten, Thecla, Marieke, Lieke en Jojanneke, met 
jullie allemaal heb ik een leuke tijd gehad op onze kleine kamer van twee bij vier meter. 

Marian en Liesbeth, ik vind het super leuk dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Marian, 
verslapen tijdens een cursus, waarschuwing van politie op de Brooklyn Bridge en het ijskoude 

hostel in Harlem waren mooie avonturen. Leuk dat we in november naar de NAPCRG gaan 
in Colorado Springs! Liesbeth, ik ken je al heel lang en we hebben samen veel geweldige 
momenten meegemaakt tijdens vakanties, sporten en feestjes. Hoewel het begrip paranimf 
voor jou nog onbekend was, vind ik het mooi dat je samen met Marian naast mij staat tijdens 
de verdediging van mijn proefschrift. 

Gelukkig is er meer in het leven dan alleen onderzoek doen, vrienden bedankt voor de 
diners, biertjes en wijntjes drinken, weekendjes, fietstochten en skivakanties. Maria, 
Marleen en Liesbeth, veel dank voor de gezelligheid tijdens onze afspraakjes. Ik hoop dat 
er nog vele gaan volgen. Tessa en Sanne, ik heb genoten van de gezellige etentjes waarbij 
we onze PhD perikelen bespraken en de productieve schrijfweek op Ameland waar ik de 
inleiding van dit proefschrift heb geschreven. Marianne, als jij erbij was, was de AC gang 
compleet. Eefje, fijn dat ik altijd bij jou kon slapen als ik een cursus of congres in Amsterdam 
had. Squashmeiden, ik vond het mooi om elke maandagavond de frustratie er weer uit te 
slaan. BWers, wanneer is het volgende BW weekend?

Beste familie van zowel vaders als moeders kant en schoonfamilie, bedankt voor jullie 
belangstelling tijdens verjaardagen en feestdagen. Pap, Sijbo & Natascha, Tjitze, Ritzo 
en Hendrik, ik ben erg blij met jullie, opgroeien met vier broers is erg leuk! Ik vind het 
bijzonder dat ik een aantal jaren later in dezelfde zaal sta als waar ook mijn grote broer Sijbo 
zijn proefschrift heeft verdedigd. Ritzo, bedankt voor het maken van het mooie logo voor de 
DOK studie! Mem, ik vind het erg jammer dat je deze periode in mijn leven niet meer hebt 
kunnen meemaken. Dit boekje is voor jou!

Lieve Maarten, ik ben erg blij dat ik in de eerste periode van mijn promotie bij jou op 
de kamer werd geplaatst en dat we nu nog steeds samen gelukkig zijn. Jouw hulp bij dit 
proefschrift was onmisbaar. Ik heb zin in al onze toekomstige avonturen. Het is geweldig 
met jou!
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